Дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2018 – 2019 роки

Блок 1. Законопроекти, які підготовлені до розгляду у сесійній залі (ухвалені профільними комітетами, доопрацьовані, погоджені)
№

1.

2.

3.

4.

5.

Назва законопроекту

Суб’єкт законодавчої
Реєстраційні
ініціативи
номер та дата
Політичний діалог, національна безпека та оборона
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону Народні депутати
№ 6466
України «Про добровільне об'єднання територіальних України Дехтярчук О. В., від 18.05.2017
громад» щодо добровільного приєднання
Федорук М. Т.,
територіальних громад сіл, селищ до територіальних
Купрієнко О. В., Батенко
громад міст обласного значення»
Т. І. та інші
Проект Закону України «Про порядок утворення,
Народні депутати
№ 6636
ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж»
України Федорук М. Т., від 22.06.2017
Мельник С. І.,
Ледовських О. В., Бойко
О. П. та інші
Інтелектуальна власність
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 5 Кабінет Міністрів
№ 4571
Закону України «Про розповсюдження примірників
України
від 04.05.2016
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм, баз даних» (щодо подолання
піратства та поліпшення інвестиційного клімату)»
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Кабінет Міністрів
№ 5694
законодавчих актів України щодо вдосконалення
України
від 23.01.2017
охорони прав на компонування напівпровідникових
виробів»
Проект Закону України «Про ефективне управління
Кабінет Міністрів
№ 7466 від
майновими правами правовласників у сфері
України
28.12.2017
авторського права і (або) суміжних прав»

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України
Комітет з питань державного
будівництва, регіональної
політики та місцевого
самоврядування
Комітет з питань державного
будівництва, регіональної
політики та місцевого
самоврядування

Комітет з питань науки і освіти

Комітет з питань науки і освіти

Комітет з питань науки і освіти
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№

Назва законопроекту

Суб’єкт законодавчої
ініціативи
Технічні бар’єри в торгівлі
6. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Народні депутати
законодавчих актів України щодо технічних
України Кривошея Г. Г.,
регламентів та оцінки відповідності»
Галасюк В.В., Кужель
О.В. та інші
7. Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Кабінет Міністрів
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
України
Закону України «Про стандартизацію»
Митні питання
8. Проект Закону «Про внесення змін до Митного
Кабінет Міністрів
кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави України
5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони»
9. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів
Митного кодексу України щодо захисту прав
України
інтелектуальної власності під час переміщення товарів
через митний кордон України»
Фінансові послуги
10. Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Народні депутати
законодавчих актів України щодо удосконалення
України Рибалка С.В.,
захисту прав споживачів фінансових послуг»
інші
11. Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Народні депутати
законодавчих актів України щодо регулювання
України Демчак Р. Є.,
переказу коштів»
Поляков М. А та інші

Реєстраційні
номер та дата

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України

№ 6235
Комітет з питань промислової
від 24.03.2017 політики та підприємництва

№ 7123 від
19.09.2017

Комітет з питань промислової
політики та підприємництва

№ 7473 від
29.12.2017

Комітет з питань податкової та
митної політики

№ 4614
Комітет з питань податкової та
від 06.05.2016 митної політики

№ 2456-д від
29.12.2015

Комітет з питань фінансової
політики і банківської діяльності

№ 7270 від
09.11.2017

Комітет з питань фінансової
політики і банківської діяльності

Енергетика та енергонезалежність
12. Проект Закону України «Про забезпечення прозорості Народні депутати
№ 6229 від
у видобувних галузях»
України Бєлькова О. В. та 23.03.2017

Комітет з питань паливноенергетичного комплексу,
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№

Назва законопроекту

13. Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення деяких
аспектів нафтогазової галузі»

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Суб’єкт законодавчої
ініціативи
інші

Реєстраційні
номер та дата

Народні депутати
№ 3096-д від
України Бєлькова О. В., 25.05.2017
Домбровський О. Г.,
Кацер-Бучковська Н. В.
та інші
Підприємництво
Проект Закону України «Про товариства з обмеженою Народні депутати
№ 4666
та додатковою відповідальністю»
України Іванчук А. В.,
від 13.05.2016
Матківський Б. М.,
Соловей Ю. І. та інші
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
Народні депутати
№ 3132-д від
України щодо підвищення ефективності процедур
України Іванчук А. В.,
21.10.2016
банкрутства»
Довгий О. С., Пташник
В. Ю. та інші
Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Кабінет Міністрів
№ 6540 від
законодавчих актів України щодо поліпшення
України
06.06.2017
інвестиційного клімату в Україні»
Сільське господарство та розвиток сільських територій
Проект Закону «Про основні принципи та вимоги до
Кабінет Міністрів
№ 5448
органічного виробництва, обігу та маркування
України
від 24.11.2016
органічної продукції»
Цінні папери
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Народні депутати
№ 6303
законодавчих актів України щодо захисту інвесторів
України
від 06.04.2017
від зловживань на ринках капіталу»
Різаненко П. О., Поляков
М. А., Демчак Р. Є. та
інші
Проект Закону України «Про ринки капіталу та
Народні депутати
№ 7055

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України
ядерної політики та ядерної
безпеки
Комітет з питань паливноенергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної
безпеки

Комітет з питань економічної
політики

Комітет з питань економічної
політики

Комітет з питань економічної
політики

Комітет з питань аграрної
політики та земельних відносин

Комітет з питань фінансової
політики і банківської діяльності

Комітет з питань фінансової
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№

Назва законопроекту

Суб’єкт законодавчої
Реєстраційні
ініціативи
номер та дата
регульовані ринки»
України Демчак Р.Є.,
від 01.09.2017
Довбенко М.В. та інші
Навколишнє природне середовище
20. Проект Закону України «Про стратегічну екологічну
Народні депутати
№ 6106 від
оцінку» (який визначає плани та програми, що
України Дирів А.Б.,
21.02.2017
підлягають стратегічній екологічній оцінці)»
Рибак І.П. та інші

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України
політики і банківської діяльності

Комітет з питань екологічної
політики, природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи

Блок 2. Законопроекти, які потребують додаткового опрацювання, погодження, уточнення позицій перед внесенням на розгляд у
сесійну залу
Відповідальний Комітет
Суб’єкт законодавчої
Реєстраційні
Верховної Ради України
ініціативи
номер та дата
Політичний діалог, національна безпека та оборона
1. Проект Закону України «Про службу в органах
Кабінет Міністрів України
№ 2489
Комітет з питань державного
місцевого самоврядування»(нова редакція)
від 30.03.2015 будівництва, регіональної
політики та місцевого
самоврядування
Юстиція, свобода, безпека, права людини
2. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
№ 5546
Комітет з питань законодавчого
деяких законодавчих актів України (щодо
від 16.12.2016 забезпечення правоохоронної
відповідальності за обстеження та паспортизацію
діяльності
об'єктів громадського та цивільного призначення)»
Інтелектуальна власність
3. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
№ 5699
Комітет з питань науки і освіти
деяких законодавчих актів України щодо
від 23.01.2017
вдосконалення правової охорони інтелектуальної
(промислової) власності»
4. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
№ 6023
Комітет з питань науки і освіти

№

Назва законопроекту
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№

Назва законопроекту

Суб’єкт законодавчої
ініціативи

деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення правової охорони географічних
значень»
Технічні бар’єри в торгівлі
Народні депутати України
Пташник В.Ю., Дерев’янко
Ю.Б., Острікова Т.Г. та інші

5. Проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо
забезпечення дотримання прав осіб при
проведенні перевірок характеристик нехарчової
продукції)»
Санітарні та фітосанітарні заходи
6. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
деяких законів України щодо відстеження і
маркування генетично модифікованих організмів
та обігу, відстеження і маркування харчових
продуктів, кормів та/або кормових добавок,
ветеринарних препаратів, отриманих з
використанням генетично модифікованих
організмів»
7. Проект Закону України «Про інформацію для
Народні депутати України
споживачів щодо харчових продуктів»

8.Проект Закону України «Про вимоги до предметів
та матеріалів, що контактують з харчовими
продуктами»
9.Проект Закону “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення

Кабінет Міністрів України

Народні депутати України

Реєстраційні
номер та дата
від 03.02.2017

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України

№ 5450/54501
від 07.12.2016

Комітет з питань промислової
політики та підприємництва

№ 7210
від 19.10.2017

Комітет з питань аграрної
політики та земельних відносин

№ 4126-1
від 04.03.2016
(номер буде
змінено після
реєстрації
оновленого
проекту
Закону)
№ 4611
від 06.05.16

Комітет з питань аграрної
політики та земельних відносин

№ 7489 від

Комітет з питань аграрної політики та
земельних відносин

Комітет з питань аграрної
політики та земельних відносин
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№

Назва законопроекту
заходів стосовно забезпечення простежуваності”

10. Проект Закону України «Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо приведення
транзитних процедур у відповідність з Конвенцією
про єдиний режим транзиту та Конвенцією про
спрощення формальностей у торгівлі товарами»
11. Проект Закону України «Про внесення змін до
Митного кодексу України (щодо виконання Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС)»

Суб’єкт законодавчої
ініціативи
Бакуменко О.Б., Юрчишин
П. В., Заболотний Г.М. та
інші
Митні питання
Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України

Реєстраційні
номер та дата
16.01.2018

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України

№ 5627 від
29.12.2016

Комітет з питань податкової та
митної політики

№ 4615 від
06.05.2016

Комітет з питань податкової та
митної політики

Фінансові послуги
Народні депутати України № 6273 від
Довбенко М. В., Демчак Р. 31.03.2017
Є., Поляков М.Я., Різаненко
П. О.

12. Проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
підвищення ефективності виведення банків з
ринку, продажу активів банків, а також адаптації
до міжнародних стандартів та актів законодавства
ЄС»
Енергетика та енергонезалежність
13. Проект Закону України про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
№ 5550 від
деяких законів України у сфері використання
16.12.2016
ядерної енергії

14. Проект Закону України «Про внесення змін до
Народний депутат України № 5289 від
деяких законодавчих актів України щодо їх
Лопушанський А. Я.
19.10.2016
приведення у відповідність з Законом України
«Про ринок природного газу»
Соціальна політика та трудові відносини
15. Проект Закону України «Про соціальні послуги»
Кабінет Міністрів України
№ 4607

Комітет з питань фінансової
політики і банківської діяльності

Комітет з питань паливноенергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної
безпеки
Комітет з питань паливноенергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної
безпеки
Комітет у справах ветеранів,
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№

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Назва законопроекту

Суб’єкт законодавчої
ініціативи

Відповідальний Комітет
Реєстраційні
Верховної Ради України
номер та дата
від 06.05.2016 учасників бойових дій, учасників
антитерористичної операції та
людей з інвалідністю

Навколишнє природне середовище
Проект Закону «Про внесення змін до Закону
Народні депутати України № 6602 від
України «Про відходи» (щодо імплементації вимог Дирів А. Б., Рибак І. П.,
21.06.2017
директив ЄС у сфері поводження з відходами)»
Найєм Мустафа-Масі та
інші
Транспорт
Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Народні депутати України № 4642-д від
законів України щодо обов’язкового страхування
Дубневич Я. В., Остапчук В. 07.06.2017
відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну М. та інші
життю, здоров’ю пасажирів та третіх осіб»
Проект Закону «Про залізничний транспорт
Народні депутати України № 7316 від
України»
Остапчук В.М., Бурбак М.
17.11.2017
Ю., Корчик В. А. та інші
Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Народні депутати України № 7317 від
законодавчих актів України у сфері убезпечення
Бурбак М. Ю., Корчик В. А., 17.11.2017
експлуатації колісних транспортних засобів
Козир Б. Ю. та інші
відповідно до вимог Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони»
Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Народні депутати України № 7318 від
законодавчих актів України щодо окремих питань Бурбак М. Ю., Корчик В. А., 17.11.2017
здійснення габаритно-вагового контролю»
Козир Б. Ю. та інші
Проект Закону «Про внесення змін до Закону
Народні депутати України № 7320 від
України «Про автомобільні дороги» щодо аудиту
Бурбак М. Ю., Корчик В. А., 17.11.2017
безпеки автомобільних доріг»
Козир Б. Ю. та інші

Комітет з питань екологічної
політики, природокористування
та ліквідації

Комітет з питань транспорту

Комітет з питань транспорту

Комітет з питань транспорту

Комітет з питань транспорту

Комітет з питань транспорту

8

№

Назва законопроекту

Суб’єкт законодавчої
Реєстраційні
ініціативи
номер та дата
22. Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Народні депутати України № 7386 від
законодавчих актів України у сфері автомобільного Корчик В. А., Сольвар Р. М., 08.12.2017
транспорту з метою приведення їх у відповідність з Козир Б. Ю. та інші
актами Європейського Союзу»
23. Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Народні депутати України № 7387 від
законів України щодо приведення їх у
Корчик В. А., Сольвар Р. М., 08.12.2017
відповідність із законодавством Європейського
Козир Б. Ю. та інші
Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів»
Захист прав споживачів
24. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
№ 5548
деяких законодавчих актів України щодо захисту
від 16.12.2016
прав споживачів»

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України
Комітет з питань транспорту

Комітет з питань транспорту

Комітет з питань економічної
політики

Блок 3. Законопроекти, щодо яких тривають політичні консультації
№

1.

2.

3.

Назва законопроекту

Суб’єкт законодавчої
Реєстраційні
ініціативи
номер та дата
Політичний діалог, національна безпека та оборона
Проект Закону України «Про внесення змін до
Президент України
№2217а
Конституції України (щодо децентралізації влади)»
від 01.07.2015
Юстиція, свобода, безпека, права людини
Проект Закону України «Про ратифікацію Конвенції Президент України
№ 0119
Ради Європи про запобігання насильству стосовно
від 14.11.2016
жінок і домашньому насильству та боротьбу із
цими явищами» (Стамбульська конвенція)
Енергетика та енергонезалежність
Проект Закону «Про внесення змін до деяких
Народні депутати України № 4868 від
законодавчих актів України (щодо їх приведення у Бєлькова О. В.,
24.06.2016
відповідність з Законом України «Про ринок
Домбровський О. Г.,

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України
Комітет з питань правової
політики та правосуддя
Комітет у закордонних справах

Комітет з питань паливноенергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної
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№

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Назва законопроекту

Суб’єкт законодавчої
Реєстраційні
ініціативи
номер та дата
природного газу»)
Войціцька В. М. та інші
Страхування
Проект Закону України «Про страхування»
Народні депутати України № 1797-1 від
Поляков М.А., Рибалка С.В, 06.02.2015
Лаврик О.В. та інші
Соціальна політика та трудові відносини
Проект Закону України «Про внесення змін до
Народні депутати України № 3501
деяких законодавчих актів України (щодо
Геращенко І. В., Климпуш- від 20.11.2015
гармонізації законодавства у сфері запобігання та Цинцадзе І. О., Іонова М.
протидії дискримінації із правом Європейського
М., Найєм Мустафа-Масі
Союзу)»
та інші
Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
№ 5511
деяких законодавчих актів України» (щодо
від 08.12.2016
трудових прав)
Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
№ 4578
деяких законодавчих актів України щодо
від 04.05.2016
зайнятості інвалідів»
Статистика та обмін інформацією
Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінет Міністрів України
№ 4584
деяких законів України, що регулюють державну
від 04.05.2016
статистичну діяльність»
Навколишнє природне середовище
Проект Закону «Про упаковку та відходи упаковки» Народні депутати України № 4028 від
Бабак А. В., Недава О. А.,
05.02.2016
Маркевич Я. В. та інші

Проект Закону України «Про внутрішній водний
транспорт»

Транспорт
Народний депутат України
Козир Б. Ю., Дубневич Я.

№ 2475-а від
04.08.2015

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України
безпеки
Комітет з питань фінансової
політики і банківської діяльності

Комітет з питань прав людини,
національних меншин і
міжнаціональних відносин

Комітет з питань соціальної
політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення
Комітет у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників
антитерористичної операції та
людей з інвалідністю
Комітет з питань економічної
політики

Комітет з питань екологічної
політики природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Комітет Верховної Ради України
з питань транспорту
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№

11.

12.

13.

Назва законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до
законодавства про захист економічної конкуренції
щодо визначення органами Антимонопольного
комітету України розміру штрафів за порушення
законодавства про захист економічної
конкуренції»
Проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
консолідації функцій із державного регулювання
ринків фінансових послуг»
Проект Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо консолідації
функцій із державного регулювання ринків
фінансових послуг»

Суб’єкт законодавчої
ініціативи
В., Бурбак М.Ю. та інші

Реєстраційні
номер та дата
(доопрацьовани
й)

Підприємництво
Народні депутати України № 2431
Пташник В. Ю., Бєлькова О. від 19.03.2015
В., Галасюк В. В., Острікова
Т. Г. та інші

Фінансові послуги
Президент України

Президент України

Відповідальний Комітет
Верховної Ради України

Комітет з питань економічної
політики

№ 2413а
від 20.07.2015

Комітет з питань фінансової
політики і банківської діяльності

№ 2414а
від 20.07.2015

Комітет з питань податкової та
митної політики

